
Casio V-R100Android™

Den nya generationens 
kassaregister!

CASIO V-R100 ÄR FRAMTIDENS ALLROUNDKASSA!  



Kassalösning 
för Fiskrökeriet  
i Smyge
Knappt 100 meter från Sveriges och 
Skandi naviens sydligaste punkt hittar man 
 Smyge Fisk och Rökeri AB i Smygehuk.

En gårdsbutik med säsongsrestaurang som har vacker utsikt över 
småbåtshamnen. Smygehuk ligger alldeles till väster om själva 
Smygehamn utmed landsvägen mellan Trelleborg och Ystad. 
Rökeriet och butiken håller öppet hela året utom i januari och  
februari. Förutom sommarmånaderna är jul och nyår, påsk,  
valborgsmässohelgen och midsommar riktigt stora försäljnings -
toppar. Utomhusrestaurangen håller öppet från april till september  
men under fina höstdagar drar de ut på öppethållandet in i oktober.

V-R100 har stilren design
Verksamheter och kunder uppskattar 
kassans stilrena och funktionella design.

Miljövänlig kassa
V-R100 är en klimatsmart kassa. Den har 
en mycket lägre el-förbrukning än en pc-kassa
både under drift och i stand-by läge.

– En fin dag har vi säkert drygt 300 köp i 
kassan. I fjol hade vi under april inklusive 
den intensiva påskveckan en försäljning 
på strax över en halv miljon kronor, berättar 
Camilla Möller, ägare sedan 24 år.

Henrik Sörensson och ägarinnan Camilla Möller bakom disken i butiken.

Rörelsen, som har nischat in sig med lokalt, nyfångat och närpro-
ducerat, går riktigt bra.  Det är ett familjeföretag som startade 1987 
av Camillas föräldrar.  Tillsammans med sin personal gör hon alla 
delikatesser själv och säljer på plats och på beställning. Det är den 
al- eller bokrökta laxen och makrillen samt deras sillaburgare som får 
folk från alla håll att planera in ett besök i Smygehuk.

Profilerade kassor ger ett prydligt intryck

Inne i butiken doftar det som det ska i ett fiskeläge – nyfångad fisk 
och lätt stickigt från röken som sköts av Henrik Sörensson. De 
säljer över disk och ofta kan det bli riktigt hektiskt. Då gäller det 
att ha snabb fart på kassor och betalningsrutiner. I den inte allt för 
stora butiks lokalen har Camilla placerat två Casio V-R 100 kassor 
i var ände av disken med en integrerad kortterminal och en trådlös 
streckkodsläsare till varje. Det ger ett lättarbetat och prydligt intryck 
samt bidrar till att profilera hela rörelsen.

Susanne Zaar och Kanya Jönsson förbereder den populära fisksoppan.

Snabb och enkel korthantering är väsentligt för kunderna.



Stryktålig kassa
Det är en kompakt och stilren kassa men
också en tuff kassa. Det är en restaurangkassa
som tål litet spill. 

Allt-i-ett kassa 
Kassan har en LCD färgskärm med touch.
Kunddisplay. Inbyggd kvittoskrivare. Sparar 
utrymme för annat i kassadisken. 

– Jag tycker att de fungerar mycket bra. 
Det är viktigt för oss är att kassorna är 
tillförlitliga, enkla att hantera även om det 
är stressigt samt att kortköp kan genom-
föras snabbt, säger Camilla.

De har byggt upp ett liknande system för restaurangdelen som 
hålls utomhus med ytterligare två kassor.  Henrik har förutom att 
sköta rökeriet uppgiften att lägga in artiklar i systemet. Det kan 
han enkelt göra i en av dessa allroundkassor och därifrån upp-
datera de andra kassorna. Rörelsen har runt 650 olika artiklar 
plus ett hundratal extra för restaurangen. Butiken har fått sin 
anpassade skärmlayout och restaurangen en annan.

– Kassahanteringen som vi har idag underlättar arbetet för 
oss och är smidigt och tryggt för våra kunder. Att kassa-
bilderna är specialutformade för oss har stor betydelse 
då vi känner att vi har möjlighet att påverka systemet så 
att det blir mer precist anpassat för hur vi arbetar, säger 
Camilla, samtidigt som hon visar hur hon väger en vara 
och sedan scannar pris för att direkt expediera.
V-R100 har avancerade analysfunktioner som kan kategoriseras 
på vara, avdelning eller varugrupp. Utvärderingar kan också göras 
per tidsperiod. För Camilla och hennes personal är det viktigt att 
kunna ta fram statisk över försäljningen från tidigare säsonger eller 
storhelger. Hon tycker att analysverktyget kan ge dem bättre kontroll 
och underlätta bemanningsplaneringen.

Camilla Möller läser av produkt och pris med den trådlösa streckkodsläsaren.

V-R 100 kassan blev en smidig lösning och ett plus är kvitton med snygg logo.

Smidig och praktisk placering av kassorna är viktigt för att arbetet ska flyta lätt.



Programvara
Plattform Android™ 2.2

Förinstallerad programvara Kassa Register, Webbläsare och e-post

CPU ARM Cortex-A9 Dual Core 533MHz

Minne RAM och Flash ROM 512MB och 2 GB

Bildskärmar
Bildskärm

Typ
10.4” LCD färgskärm touch tangenter
800 x 600 (SVGA). Motordriven.

Vattentålig IPX2 (IEC60529 standard)

 Kund display Typ
Svartvit LCD Pop-up
(20 tecken x 2 rader)

Skrivare

Inbyggd termo-skrivare drop-in laddning

Bredd kvittorulle 80mm x 80 / 58mm x 80

Kassalåda Extern kassalåda 2 x portar  

Portar

Ethernet Port RJ45x 1 (10/100 Base-T/Tx)

USB2.0 och RS-232C USB Type A x 1, D-sub 9-pin x 3

Minneskort SD minneskort (SDHC) x 1

Batteribackup Uppladdningsbart batteri

Strömförsörjning AC 120-240V

Dimensioner 395 (bredd) x 237 (djup) x 229 (höjd) mm

Vikt Cirka 5 kg

Casio V-R100 – Tekniska specifikationer

SD minneskort och USB

Fråga oss – vi hjälper dig!

SEQINT.SE

3 x RS232C portar och RJ45 Ethernet 80mm kvittorulle drop-in

V-R100 finns även i vitt utförande Lättplacerad genom separat kassalåda Motordriven höj/sänkbar display

Specifikationerna kan ändras utan förvarning. Android is a trademark of Google Inc.


